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 :في بيان اهتمام االسالم باألسرة تمهيد 

 لألحٌاء األولى التكوٌن ولاعدة الخلمة وأصل الفطرة معٌن من األسرة نظام ٌنبثك

ء   ُكلِّ  َوِمنْ : }شؤنه جل لال كافّة، وللمخلولات جمٌعًا ًْ ٌْنِ  َخلَْمنَا َش  لَعَلَُّكمْ  َزْوَج

ا ُكلََّها اأْلَْزَواجَ  َخلَكَ  الَِّذي ُسْبَحانَ : }سبحانه ولال، (4ٗ)الذارٌات{تََذكَُّرونَ   تُْنبِتُ  ِممَّ

ا أَْنفُِسِهمْ  َوِمنْ  اأْلَْرضُ   .(ٖٙ)ٌس {ٌَْعلَُمونَ  لَ  َوِممَّ

 المجتمع علٌه ٌموم الذي الفمري العمود هً األسرة ٌجعل اإلسالمً النظام إن

 استغرق ولد تكوٌنها، مراحل كل فً عظٌمة   برعاٌة   اإلسالم أحاطها ولد اإلسالمً،

 بكلِّ  كذلن وأحاطها كبًٌرا، جهًدا الجاهلٌة فوضى من وتطهٌرها وحماٌتها تنظٌمها

 .المسلم للمجتمع الكبرى األساسٌة الماعدة هذه إللامة الالزمة الممومات

 بجاذبٌة اإلسالم ربطها الجتماعً النظام تكوٌن فً الماعدة هذه ألهمٌة ونظًرا

 لتحمٌك اآلخر للطرف ملحة رغبة طرف كل فً أودع حٌث الجنسٌن؛ بٌن الفطرة

 إلامة إلى لتتجه إلّ  ذان وما اآلخر، لدى منهما كل عنها ٌبحث التً والسكٌنة المودة

 الصالح، المجتمع مجموعهما من ٌتكون الذي الصالح البٌت وتكوٌن، الموٌة األسرة

ٌَْها ِلتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَكَ  أَنْ  آٌََاِتهِ  َوِمنْ : }شؤنه جل لال َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ  َب

ُ : }لائل من عز ولال، (ٕٔ)الروم {َوَرْحَمةً  َمَودَّةً   {َسَكنًا بٌُُوِتُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجعَلَ  َوّللاَّ

 .(0ٓ)النحل 

 الخلٌمة فجر منذ الناس لحٌاة تعالى هللا ارتضاه الذي الفطري الوضع هً األسرة إن

 ِمنْ  ُرُساًل  أَْرَسْلنَا َولَمَدْ : }سبحانه فمال مثاًل، والرسل األنبٌاء من واتخذ لهم، وفضله

ٌَّةً  أَْزَواًجا لَُهمْ  َوَجعَْلنَا لَْبِلنَ   .(0ٖ)الرعد{ َوذُّرِ

 بماله، أجلها من مضحًٌّا بؤنثاه، لالرتباط ٌندفع الرجل تجعل كلها المعانً هذه

 تجعل التً وهً.. أخرى روابط السابمة بروابطه مستبدلً ، حٌاته طرٌمه ومغًٌرا

 وسائر وإخوتها أبوٌها وتترن علٌها، الغٌرة ذوي أهلها عن النفصال تمبل المرأة

 إلٌه وتسكن والضّراء، السّراء تماسمه، عنها غرٌب برجل بالزواج لترتبط أهلها

 ذوي بٌن ٌكون ما كل من ألوى والمرحمة المودة من بٌنهما وٌكون إلٌها، وٌسكن

 معه وعٌشتها صلة، أّيِ  من ألوى ستكون به صلتها بؤن لثمتها إلّ  ذلن وما المربى،

 .إحكاًما وأشدها المواثٌك أغلظ من فطري مٌثاق وهذا عٌشة، كل من أهنؤ

  :األسرة تكوٌن من اإلسالم أرادها التً المماصد أهم منو



 :اإلنسانً النوع بماء -ٔ

 فإن بذاته، بمائه إلى سبٌل ل اإلنسان كان وإذا البماء، حب على مجبول اإلنسان

 بمائه فً امتداد ٌراه حٌث إلٌه، نسبته المعروف النسل هو إنما البماء إلى سبٌله

 .لحٌاته وخلوًدا لذكراه واستمراًرا

 بن معمل فعن إلٌه، وحبَّبَ  النسل طلب على -وسلم علٌه هللا صلى- النبً حثَّ  ولد

 إنً: فمال -وسلم علٌه هللا صلى- النبً إلى رجل جاء: لال -عنه هللا رضً- ٌسار

 الثانٌة، أتاه ثم ل،: لال فؤتزوجها؟ تلد ل وأنها وجمال، حسب ذات امرأة أصبت

 ".األمم بكم مكاثر فإنً الولود الودود تزوجوا: "فمال الثالثة أتاه ثم فنهاه،

 :المادمة لألجٌال التربٌة حسن -ٕ

 وتنمٌة ،ورعاٌتها الناشئة حماٌة ٌتولى الذي الطبٌعً المحضن هً األسرة إن

، والتكافل والرحمة الحب مشاعر تتلمى ظله وفً وأرواحها، وعمولها أجسادها

 وتفسر، للحٌاة تتفتح ونوره هدٌه وعلى الحٌاة، مدى ٌالزمها الذي بالطابع وتنطبع

 .الحٌاة مع وتتعامل، الحٌاة

 :األرض عمارة -ٖ

 التحضر مظاهر من الحٌاة هذه فً ٌنشؤ ما كل علٌه ٌموم الذي العماد هً األسرة إن

 الجنة من -السالم علٌه- آدم رحٌل أزف حٌنما تعالى إرادته شاءت لذلن، والعمران

 من له خلك أن -اإلرادة بذلن سبمت كما- والعمران الحٌاة لٌبدأ األرض إلى لٌهبط

 أوتً بما هو ٌتولى حٌث العمران؛ هذا إلامة وفً الحٌاة هذه فً تشاركه من نفسه

 ما تهٌئة هً وتتولى، العمران لهذا المادٌة األسباب تهٌئة وبدنٌة عملٌة لدرات   من

 له تنجب ثم منزله، فً بدنٌة واحتٌاجات نفسٌِّة راحة   من الكادح اإلنسان هذا ٌحتاجه

 ٌحاول كل األجٌال، وتتواصل الحٌاة لتستمر الصالحات والبنات الصالحٌن األولد

 كانت وهكذا، والزدهار العمارة أسباب من وجد ما إلى ٌضٌف أن لدراته بحسب

 وتمدمها حضارتها ومصدر األرض هذه عمارة محور هً تزال ول األسرة

 .المستمر

 :األنساب حفظ -ٗ

 أن السوّيِ  لإلنسان بُدَّ  فال ٔ{ َوَحَفَدةً  بَِنٌنَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ : }شؤنه جل لال

 ومن كذلن، وجدة وأم معروف وَجّد   معروف أب من مكونة أسرة إلى منتسبًا ٌكون

 ٌنتمون وأحفاًدا أبناء له بؤن ٌشعر أن كذلن اإلنسان لدى النفسً الستمرار عوامل

 .ولمبه اسمه وٌحملون إلٌه



 ونفمة وحضانة تربٌة من األسرة داخل والواجبات الحموق تتمرر ذلن على وبناءً 

 أمكن لما لألسرة السلٌم البناء لول التً الشرعٌة األحكام من ذلن وغٌر، وإرث

 .توفٌتها أو الحموق هذه ترتٌب

 بناء السرة وتكوٌنها.فهذه بعض المماصد التً ارادها السالم الحنٌف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معنى النكاح وحكمه وادلته 

ى الضم والتماٌل والجمع ، تمول تناكحت اغصان الشجار اذا النكاح فً اللغة بمعن

تماٌلت وانضم بعضها الى بعض ، وهو بمعنى الزواج ،اذ الزواج  ٌعنً الضم 

( اي الرنا السعداء ٗ٘واللتران ،ومنه لوله تعالى ))وزوجناهم بحور عٌن(()الدخان

لنفوس زوجت فً الجنة بحور واسعات العٌون ، ولوله عز من لائل : ))واذا ا

 ( اي الترنت بؤبدانها ٌوم المٌامة وانضمت الٌها .7(()التكوٌر 

ومعنى كال اللفظٌن فً الصطالح :عبارة عن عمد ٌفٌد حك انفراد الرجل 

بالستمتاع بالمرأة التً تدخل تحت عصمته بالعمد ، وٌفٌد حك تمتعها هً به وحده 

 فمط .

ج بزوجته وامتناع جواز مشاركة ولعلن تالحظ ان التعرٌف ٌفٌد اختصاص الزو

 شخص آخر له فٌها دون امتناع مشاركة امرأة اخرى للزوجة فً الختصاص به .

 حكم النكاح

ٌرد الحكم فً اصطالح الشرع بعدة معان ،والممصود هنا هو الصفة الشرعٌة 

للنكاح ،فالنكاح بهذا المعنى ٌرد علٌه الحكام التكلٌفٌة من الوجوب والحرمة والندب 

 والكراهة والباحة :

فٌكون فرضا على المكلف :ان ملن تكالٌف الزواج ،وكان واثما من احسان معاملة  

 الزوجة ،وواثما من الولوع فً الزنا فً حال عدم الزواج.

وٌكون واجبا :عند توفر اسباب الزواج لدٌه ،وتؤكده من معاملة زوجته بالحسنى 

 ه ان تخلف عن الزواج ..وعند خوف الولوع فً الزنا ل الوثوق من

وٌكون حراما : ان تٌمن من عدم تمكنه من احسان معاملة الزوجة ،وان ملن تكالٌف 

الزواج ،وتٌمن الولوع فً الزنا ان لم ٌتزوج ،اذ ٌجب علٌه معالجة غرٌزته الجنسٌة 

وتخفٌف حدتها بالتعفف والصبر وبالصوم على الوجه الخص ،اذ لٌجوز له اللدام 

لدفع حرام له وسائله الخاصة ،فاهلل سبحانه وتعالى امرنا بالتعفف فً على حرام 

حال عدم تٌسر الزواج بموله تعالى))ولٌستعفف الذٌن لٌجدون نكاحا حتى ٌغنٌهم هللا 

 (ٖٖمن فضله (()النور

وٌكون حراما :اٌضا اذا كان الرجل فالدا شهوته خلمة او بسبب شٌخوخة او مرض 

 مرأة بحاله ورغبت مع ذلن فً الزواج منه .مستعصً ال اذا عرفت ال



وٌكون مندوبا :ان ملن الرجل تكالٌف الزواج ،وكان واثما من احسان معاملة 

 الزوجة ، ومن عدم خوف الولوع فً الزنا فً حال عدم الزواج.

وٌكون مكروها :ان خاف على نفسه اساءة معاملة الزوجة او خاف من عدم تمكنه 

 زوجٌة .من المٌام باألعباء ال

ولد جاءت الدلة من المران الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة فً الحث على الزواج 

 والترغٌب فٌه منها :

 (ٕٖلال تعالى ))وانكحوا الٌامى منكم (()النور  -ٔ

( اذ ٖلوله تعالى ))فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع (()النساء -ٕ

ة المر والمر ان لم ٌكن للوجوب للمرٌنة المانعة ورد الخطاب فً اآلٌتٌن بصٌغ

 فهو للندب .

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ]ٌامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج فانه اغض -ٖ

 للبصر واحصن للفرج ،ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم فانه له وجاء [

ِ ما ورد عن انس رضً هللا عنه ان نفرا من اصحا-ٗ ًّ ب النبً ملسو هيلع هللا ىلص َسؤَلُوا أَْزَواَج النَّبِ

ُج النَِّساَء، َولَاَل  ؟ فَمَاَل بَْعُضُهْم: َل أَتََزوَّ ّرِ ٌِْه َوَسلََّم َعْن َعَمِلِه فًِ الّسِ َصلَّى هللاُ َعلَ

، فَحَ  ٌِْه. بَْعُضُهْم: َل آُكُل اللَّْحَم، َولَاَل بَْعُضُهْم: َل أَنَاُم َعلَى فَِراش  ِمَد هللاَ َوأَثْنَى َعلَ

ُج »فَمَاَل:  َما بَاُل أَْلَوام  لَالُوا َكَذا َوَكَذا؟ لَِكنًِّ أَُصلًِّ َوأَنَاُم، َوأَُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتََزوَّ

ٌَْس ِمنًِّ  (ٔٓٗٔ( )ٕٓٓٔ/  ٕصحٌح مسلم )« النَِّساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتًِ فَلَ

 أن الزواج مشروع. وأجمع المسلمون على -٘

 الخطبة واحكامها

 اولً : طبٌعة الختٌار وضوابطه :

حرص اإلسالم على دٌمومة الزواج بالعتماد على حسن الختٌار، ولوة األساس 

الذي ٌحمك الصفاء والوئام، والسعادة والطمئنان، وذلن بالدٌن والخلك، فالدٌن ٌموى 

وتجارب الحٌاة، أما الغاٌات األخرى مع مضً العمر، والخلك ٌستمٌم بمرور الزمن 

التً ٌتؤثر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهً ولتٌة األثر، ول تحمك دوام 

الرتباط، وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالً، واجتذاب أو لفت أنظار اآلخرٌن، 

لذلن فعلى الرجل ان ٌتحرى عن المراة المحمودة لٌخطبها وٌتزوجها ،وعلى اهل 

راة ان ٌزوجوا مولٌتهم ان طلب ٌدها رجل محمود ،لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ]اذا جاءكم من الم



ترضون دٌنه وخلمه فانكحوه ،ال تفعلوه تكن فتنة فً الرض وفساد ،لالوا ٌا رسول 

 هللا وان كان فٌه ،لال اذا جاءكم من ترضون دٌنه وخلمه فزوجوه [ 

ح المرأة ألربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولال علٌه الصالة والسالم: ]تنك

ولدٌنها، فاظفر بذات الدٌن، تِربت ٌدا[ أي أن الذي ٌرغب فً الزواج وٌدعو 

الرجال إلٌه عادة أحد هذه الخصال األربع، وآخرها عندهم ذات الدٌن، فؤمرهم النبً 

نهى صلّى هللا صلّى هللا علٌه وسلم بؤنه إذا وجدوا ذات الدٌن، فال ٌعدلوا عنها، ثم 

علٌه وسلم صراحة عن زواج المرأة لغٌر دٌنها، وحذر من عالبة المال والجمال، 

ل تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله ٌردٌهن، ول لمالهن فلعله ٌطغٌهن، »فمال: 

 ( .ٕ« )وانكحوهن للدٌن، وألمة سوداء خرلاء ذات دٌن أفضل

النساء خٌر؟ لال: التً تسره إن  وورد فً صفة خٌر النساء:]لٌل: ٌا رسول هللا، أي

نظر، وتطٌعه إن أمر، ول تخالفه فً نفسها ومالها بما ٌكره [ وللبٌئة تؤثٌر كبٌر، 

 فال ٌغتر الشاب بجمال فً بٌئة ذات تربٌة وضٌعة،

وحسن اختٌار المرأة ذو هدفٌن، إسعاد الرجل، وتنشئة األولد نشؤة صالحة تتمٌز 

بالستمامة وحسن األخالق، لذا لال علٌه الصالة والسالم:]تخٌروا لنطفكم، فانكحوا 

 األكفاء، وانكحوا إلٌهم [

 ثانٌاً :الخطبة :

أي الرغبة فً معنى الخطبة : الخطبة بكسر الخاء هً طلب ٌد امرأة لاللتران بها ، 

نكاحها ،وٌسمى صاحب الخطبة خاطبا ،والمرأة التً طلبت ٌدها مخطوبة ،وٌسمى 

فًِ اللُّغَِة َمْصَدُر َخَطَب، ٌُمَال:  -بَِكْسِر اْلَخاِء  -كالهما خطبا بكسر الخاء ، واْلِخْطبَةُ 

َواجِ، َوَخَطَبَها  َواجِ، َخَطَب اْلَمْرأَةَ َخْطبًا َوِخْطبَةً: َطلَبَُها ِللزَّ إِلَى أَْهِلَها: َطلَبََها ِمْنُهْم ِللزَّ

 َواْختََطَب اْلمَْوُم فاُلَنًا: إَِذا َدَعْوهُ إِلَى تَْزِوٌجِ َصاِحبَِتِهْم .

اما الخطبة بضم الخاء فهً الكالم المنثور المخاطب به جمع من الناس على المنابر 

الم خطٌبا ،والخطاب وفً المحافل وما شابهها من الجتماعات ،وٌسمى صاحب الك

بكر الخاء هو الكالم والرسالة ،والخطب بفتح الخاء وسكون الطاء هو الحال والشؤن 

 والمر الشدٌد .

والخطبة: هً إظهار الرغبة فً الزواج بامرأة معٌنة، وإعالم المرأة ولٌها بذلن. 

 ولد ٌتم هذا اإلعالم مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.

بة أو أهلها، فمد تمت الخطبة بٌنهما، وترتبت علٌها أحكامها فإن وافمت المخطو

 وآثارها الشرعٌة التً سنذكرها.



ف كل  ثالثاً ـ الحكمة من الخطبة: الخطبة كغٌرها من ممدمات الزواج طرٌك لتعرُّ

من الخاطبٌن على اآلخر، إذ أنها السبٌل إلى دراسة أخالق الطرفٌن وطبائعهما 

لمسموح به شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد التاللً ومٌولهما، ولكن بالمدر ا

والتجاوب أمكن اإللدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة فً الحٌاة، واطمؤن 

الطرفان إلى أنه ٌمكن التعاٌش بٌنهما بسالم وأمان، وسعادة ووئام، وطمؤنٌنة وحب، 

 وهً غاٌات ٌحرص علٌها كل الشبان والشابات واألهل من ورائهم.

 بعاً : رإٌة المخطوبة وحدود الرإٌة وممدارها را

رإٌة المخطوبة :  اذا رغب النسان فً اللتران بإمرأة لم ٌرها من لبل فمن السنة 

ان ٌراها لبل اللدام على نكاحها ،فمد ورد عن المغٌرة بن شعبة رضً هللا عنه انه 

ه احرى ان ٌإدم بٌنكما [ وروى ابو خطب امرأة فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص ]انظر الٌها فان

هرٌرة رضً هللا عنه ان رجال خطب امراة من النصار فمال له علٌه الصالة 

والسالم ]انظرت الٌها ؟لال )ل( لال:]اذهب فانظر الٌها فان فً اعٌن النصارشٌئا [ 

ستطاع ان وروى جابر رضً هللا عنه انه ملسو هيلع هللا ىلص لال] اذا خطب احدكم امرأة فان ا

ٌنظر الى ما ٌدعو الى نكاحها فلٌفعل [ وورد عن جابر رضً هللا عنه انه لال 

فكنت اتخبؤ لها حتى رأٌت ما دعانً الى التزوج منها  –بنتا  -)خطبت جارٌة 

 فتزوجتها ( .

حدود الرإٌة وممدارها :  ٌرى أكثر الفمهاء أن للخاطب أن ٌنظر إلى من ٌرٌد 

ٌن فمط؛ ألن رإٌتهما تحمك المطلوب من الجمال وخصوبة خطبتها إلى الوجه والكف

الجسد وعدمهما، فٌدل الوجه على الجمال أو ضده ألنه مجمع المحاسن، والكفان 

 على خصوبة البدن أو عدمها.وأجاز أبو حنٌفة النظر إلى لدمٌها.

تحرٌم الخلوة بالمخطوبة: الخطبة لٌست زواجاً، وإنما هً مجرد وعد بالزواج، فال 

ترتب علٌها شًء من أحكام الزواج، ول الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ ألنها ٌ

ما تزال أجنبٌة عن الخاطب، ولد نهى الرسول صلّى هللا علٌه وسلم عن الخلوة 

باألجنبٌة وعن الجلوس معها إل مع محرم كؤبٌها أو أخٌها أوعمها، ومن تلن 

 « .له، فإن ثالثهما الشٌطان، إل َمْحرم   ل ٌخلون رجل بامرأة ل تحل»األحادٌث: 

 

 

 

 



 العقد 

 اولً :اركان العمد وشروطه : 

 لعمد النكاح اركان وشروط لبد من توفرها لٌؤخذ العمد صٌغته الشرعٌة :

 اول :اركان عمد الزواج :

الركان جمع ركن ،وركن الشًء جانبه وجزء ماهٌته فً اللغة ، كالجدار بالنسبة 

الشرع ما ٌتولف علٌه الشًء وٌكون جزءا من حمٌمته كالمراءة للغرفة ،وهو فً 

 والمٌام والركوع والسجود والمعود بالنسبة للصالة .

ولد اتفك الفمهاء على ان اإلٌجاب والمبول ركن فً عمد الزواج ، ألن بهما ٌترتبط 

 أحد العالدٌن باآلخر، واختلفوا فً بمٌة الركان على لولٌن :

ا الزواج هما اإلٌجاب والمبول فمط ، ولم ٌذكروا العالدٌن فً فعند الحنفٌة: ركن

 الركان لن الٌجاب والمبول ٌمتضً وجودهما لذلن لم ٌروا داعٌاً لذكره .

واما عند الجمهور فؤركانه هً : صٌغة )وهً اإلٌجاب والمبول( وزوج، وزوجة، 

 وولً ،وبعضهم ٌضٌف الشاهدان ،والمهر على خالف بٌنهم .

اب عند الحنفٌة: ما ٌصدر أولً من أحد العالدٌن، سواء أكان الزوج أم واإلٌج

 الزوجة. والمبول عندهم: ما ٌصدر ثانٌاً من الطرف اآلخر.

واإلٌجاب عند الجمهور: هو اللفظ الصادر من لبل الولً أو من ٌموم ممامه كوكٌل؛ 

م معناه. والمبول: هو ألن المبول إنما ٌكون لإلٌجاب، فإذا وجد لبله لم ٌكن لبولً لعد

 اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج.

فاذا لال رجل لمراة خالٌة من موانع الزواج تزوجتن على مهر لدره كذا دٌنار 

ولالت المراة لبلت اولالت المراة زوجتن نفسً على مهر ممداره كذا ولال الرجل 

 هما وترتبت علٌه اثاره .لبلت وبحضور الشهود والولً  انعمد النكاح بٌن

 ثانٌا :شروط العمد :

الشرط: هو ما ٌتولف علٌه وجود الشًء، وٌكون خارجاً عن حمٌمته. وشروط كل 

عمد، ومنها الزواج، أربعة أنواع: شروط النعماد: وشروط الصحة، وشروط النفاذ، 

 وشروط اللزوم.



فً أسسه. وإذا تخلف  وشروط النعماد: هً التً ٌلزم توافرها فً أركان العمد، أو

 شرط منها، كان العمد باطالً بالتفاق.

وشروط الصحة: هً التً ٌلزم توافرها لترتب األثر الشرعً على العمد. فإذا تخلف 

 شرط منها، كان العمد عند الحنفٌة فاسداً، وعند الجمهور باطالً.

د انعماده وشروط النفاذ: هً التً ٌتولف علٌها ترتب أثر العمد علٌه بالفعل، بع

 وصحته. فإذا تخلف شرط منها، كان العمد عند الحنفٌة والمالكٌة مولوفاً.

وشروط اللزوم: هً التً ٌتولف علٌها استمرار العمد وبماإه. فإذا تخلف شرط منها، 

كان العمد )جائزاً( أو )غٌر لزم( : وهو الذي ٌجوز ألحد العالدٌن أو لغٌرهما 

 فسخه.

والعمد الباطل: ل ٌترتب علٌه أي أثر من آثار العمد الصحٌح، فالزواج الباطل ل 

ٌترتب علٌه شًء من آثار الزواج، ولو بعد الدخول، وٌعتبر فً منزلة العدم. فال 

ٌثبت به النسب من األب، ول تجب بعده العدة على المرأة، مثل الزواج بإحدى 

 رأة المتزوجة برجل آخر.المحارم كاألخت والبنت، والزواج بالم

والعمد الفاسد: ٌثبت له  بعض آثار العمد الصحٌح، فالزواج الفاسد ٌثبت به آثار 

الدخول بالزوجة، فٌثبت به النسب، وتجب بالتفرٌك أو المتاركة العدة على المرأة، 

 مثل الزواج بغٌر شهود، 

 

 الصيغة )االيجاب والقبول(الفاظها وشروطها:

 ما ٌتعلك بها  :الفاظ الصٌغة و- أ

كل من اإلٌجاب والمبول لد ٌكون لفظاً، ولد ٌكون كتابة أو إشارة، وألفاظ اإلٌجاب 

والمبول، منها ما هو متفك على انعماد الزواج به، ومنها ما هو متفك على عدم انعماد 

 الزواج به، ومنها ما هو مختلف فٌه .

ها: فهً لفظ: أنكحت وزوجت، أما األلفاظ التً اتفك الفمهاء على انعماد الزواج ب

[ ولوله: }ول 7ٖلورودهما فً نص المرآن فً لوله تعالى: }زوجناكها{ ]األحزاب:

 [ .ٕٕتنكحوا ما نكح آباإكم{ ]النساء:



وأما األلفاظ التً اتفك الفمهاء على عدم انعماد الزواج بها: فهً التً ل تدل على 

الحٌاة، وهً: اإلباحة واإلعارة  تملٌن العٌن فً الحال ول على بماء الملن مدة

 واإلجارة والمتعة والوصٌة والرهن والودٌعة ونحوها.

وأما األلفاظ التً اختلفوا فً انعماد الزواج بها: فهً لفظ البٌع، ولفظ الهبة، ولفظ 

الصدلة، أو العطٌة ونحوها مما ٌدل على تملٌن العٌن فً الحال، وبماء الملن مدة 

 الحٌاة:

ٌة، والمالكٌة على الراجح: ٌنعمد الزواج بها بشرط نٌة أو لرٌنة تدل لال الحنف - ٔ

على الزواج، كبٌان المهر وإحضار الناس، وفهم الشهود الممصود؛ ألن المطلوب 

التعرف على إرادة العالدٌن، ولٌس للفظ اعتبار، ولد ورد فً الشرع ما ٌدل على 

 الزواج بلفظ الهبة والتملٌن.

لى: }وامرأةً مإمنة إن وهبت نفسها للنبً، إن أراد النبً أن األول ـ فً لوله تعا

[ والخصوصٌة للنبً فً ٌٓ٘ستنكحها خالصة لن من دون المإمنٌن{ ]األحزاب:

 صحة الزواج بدون مهر، ل باستعمال لفظ الهبة.

لد »والثانً ـ لول الرسول صلّى هللا علٌه وسلم لرجل لم ٌملن مالً ٌمدمه مهراً: 

 «.معن من المرآن ملكتكها بما

ولال الشافعٌة والحنابلة: ل ٌنعمد الزواج بها، ول ٌنعمد إل بلفظ النكاح أو  - ٕ

التزوٌج، لورودهما فً المرآن كما تمدم، فٌلزم اللتصار علٌهما، ول ٌصح أن ٌنعمد 

بغٌرهما من األلفاظ؛ ألن الزواج عمد ٌعتبر فٌه النٌة مع اللفظ الخاص به، وآٌة: }إن 

[ من خصوصٌات النبً صلّى هللا علٌه وسلم. ٓ٘بت نفسها للنبً{ ]األحزاب:وه

إما وهم من الراوي، أو أن الراوي رواه بالمعنى، ظناً منه « ملكتكها»وحدٌث 

ترادف هذا اللفظ مع لفظ الزواج، وبتمدٌر صحة الرواٌة، فهً معارضة برواٌة 

 «.زوجتكها»الجمهور: 

لفظ )زوجتن او انكحتن او متعتن لغٌر ( لورود لال المامٌة ل ٌصح ال ب -ٖ

 النص بذلن كما فً اآلٌات السابمة . اما غٌرها من اللفاظ فال ٌجوز .

ولد تكون صٌغة اإلٌجاب والمبول بلفظ الماضً أو بلفظ المضارع أو بلفظ األمر، 

 . واتفك الفمهاء على انعماد الزواج بصٌغة الماضً، واختلفوا فً المضارع واألمر 

أـ ٌنعمد الزواج بصٌغة الفعل الماضً: كؤن ٌمول ولً المرأة للرجل: زوجتن ابنتً 

فالنة على مهر كذا، فمال الزوج: لبلت أورضٌت؛ ألن الممصود بهذه الصٌغة إنشاء 

 العمد فً الحال، فٌنعمد بها العمد من غٌر تولف على نٌة أو لرٌنة.



الرجل للمرأة فً مجلس العمد:  ب ـ وأما العمد بصٌغة المضارع: مثل أن ٌمول

أتزوجن على مهر لدره كذا، فمالت: ألبل أو أرضى، صح العمد عند الحنفٌة 

والمالكٌة إذا كانت هنان لرٌنة تدل على إرادة إنشاء العمد فً الحال، ل للوعد فً 

المستمبل، كؤن ٌكون المجلس مهٌئاً إلجراء عمد الزواج، فوجود هذه الهٌئة ٌنفً 

وعد أو المساومة، وٌدل على إرادة التنجٌز؛ ألن الزواج بعكس البٌع ٌكون إرادة ال

 مسبولاً بالخطبة.

فإن لم ٌكن المجلس مهٌئاً إلنجاز العمد، ولم توجد لرٌنة دالة على لصد إنشاء 

 الزواج فً الحال، فال ٌنعمد العمد.

بد عندهم من ول ٌنعمد الزواج عند الشافعٌة والحنابلة بصٌغة المضارع، وإنما ل 

لفظ بصٌغة الماضً مشتك من النكاح أوالزواج، بؤن ٌمول الزوج: تزوجت أو 

نكحت أو لبلت نكاحها أو تزوٌجها، ول ٌصح بكناٌة: كؤحللتن ابنتً، إذ ل اطالع 

للشهود على النٌة. ولو لال ولً المرأة: زوجتن، فمال الزوج: لبلت، لم ٌنعمد الزواج 

 ، وٌنعمد عند الجمهور غٌر الشافعٌة.لدى الشافعٌة على المذهب

جـ ـ وٌصح العمد عند الحنفٌة والمالكٌة بصٌغة األمر: كؤن ٌمول الرجل لمرأة: 

زوجٌنً نفسن، ولصد بذلن إنشاء الزواج، ل الخطوبة، فمالت المرأة: زوجتن 

 نفسً، تم الزواج بٌنهما.

 شروط الصيغة  : - ب

 

صول الٌجاب والمبول فً مجلس واحد وبعبارة استتباع المبول لالٌجاب  :أي ح - أ

اخرى ان لٌتخلل المجلس ما ٌدل على انفضاضه حمٌمة او حكما ، أي ان لٌصدر 

من صاحب المبول بعد اٌجاب صاحب الٌجاب ما ٌدل غلى العتراض عن العمد 

كالنصراف بعد الٌجاب الى كالم اخر ل عاللة له بالعمد ثم صدور الٌجاب بعده 

ترن مجلس العمد لمر ل صلة له بالعمد ثم العودة الٌه واتباعها بالمبول ،  او

والعرف والمرائن هً التً تحدد كون انصراف صاحب المبول الى كالم اخر لطعا 

 للمبول ام ل 

 

توافك المبول مع اإلٌجاب ومطابمته له: ٌتحمك التوافك باتحاد المبول واإلٌجاب - ب

ر المهر، فإذا تخالفا فإن كانت المخالفة فً محل العمد، مثل فً محل العمد وفً ممدا

لول أبً الفتاة: زوجتن فالنة، فٌمول الرجل: لبلت الزواج من ابنتن فالنة  وسمى 



بنتا غٌر التً سماها الولً فال ٌنعمد الزواج؛ ألن المبول انصرف إلى غٌر من وجد 

 اإلٌجاب فٌه، فلم ٌصح، 

 

زواج كالبٌع ٌشترط فٌه كونه فً الحال، فال ٌجوز كونه التنجٌز فً الحال: ال - ت

مضافاً إلى المستمبل، كتزوجتن غداً، أو بعد غد، ول معلماً على شرط غٌر كائن، 

كتزوجتن إن لدم زٌد، أو إن رضً أبً، أو إذا طلعت الشمس فمد زوجتن بنتً؛ 

تعلٌك ول ألن عمد الزواج من عمود التملٌكات أو المعاوضات، وهً ل تمبل ال

اإلضافة، وألن الشارع وضع عمد الزواج لٌفٌد حكمه فً الحال، والتعلٌك واإلضافة 

 ٌنالضان الحمٌمة الشرعٌة  . 

 المتعاقدان وشروطهما : 

 هنان شروط تتعلك بالعالدٌن معاً وشروط تتعلك بالمعمود علٌها :

 الشروط المتعلمة بالعالدٌن : -ٔ

أــ ان ٌكون لكل منهما اهلٌة مباشرة العمد ،والهلٌة هذه تتحمك بالعمل والتمٌٌز فان 

  ٌعتد بعبارته وٌكون عمده باطال .كان احدهما مجنونا او صبٌا لٌمٌز ل

ب ــ ان ٌسمع كل واحد منهما كالم الخر ،وٌفهم ان المراد منه هو انشاء عمد 

الزواج وان لم ٌفهم معانً مفردات عبارة صاحبه ،واذا كان لغة جانب منهما تخالف 

لغة الجانب الخر ولٌفهمها ولكنه ٌعرف ان المصد  من كالمه هو انشاء عمد 

 ج وان لٌس هنالن خالف بٌن الٌجاب والمبول ٌتم . الزوا

 الشروط المتعلمة بالمعمود علٌها : -ٕ

حلٌتها لطالب ٌدها حلٌة خالٌة عن الخالف بٌن الفمهاء ،اما اذا كانت محرمة  –أ 

علٌه تحرٌما لطعٌا ل شبهة فٌه ول خالف سواء كان التحرٌم على وجه التؤبٌد او 

لٌها فان العمد ٌكون باطال ،وذلن كالبنت والخت وزوجة على وجه التؤلٌت وعمد ع

 الغٌر وزواج المسلمة بغٌر المسلم .

ب ــ ان تكون محممة النوثة ،وال فال ٌرد علٌها العمد وذلن كالخنثى الذي ٌشكل 

ان الخنثى وهو من فٌه بعض اوصاف  -امره وٌتعذر اعتباره رجال او امرأة ،ذلن 

ان غلبت علٌه اوصاف الرجال اعتبر رجال  –لنساء الرجال وبه بعض اوصاف ا

وان غلبت علٌه اوصاف النساء اعتبر انثى وان شكل امره فال ٌلحك باي منهما لذا 

 فان نكاحه ٌكون باطال .



 الشهادة على العقد )الشهود(:

مذهب جمهور الفمهاء :على أن الشهادة شرط فً صحة الزواج، فال ٌصح بدون 

ل نكاح إل بولً وشاهدي »لً، لموله صلّى هللا علٌه وسلم  شهادة اثنٌن غٌر الو

« ل بد فً النكاح من أربعة: الولً، والزوج، والشاهدٌن:»وروي انه «  عدل

البغاٌا: الالتً »وروى الترمذي عن ابن عباس من لوله علٌه الصالة والسالم: 

 «  .ٌَْنكحن أنفسهن بغٌر بٌنة

الزوجة والولد، لئال ٌجحده أبوه، فٌضٌع نسبه،  وألن فً الشهادة حفاظاً على حموق

 وفٌها درء التهمة عن الزوجٌن، وبٌان خطورة الزواج وأهمٌته.

والحكمة من اشتراط اإلشهاد على الزواج بٌان خطورته وأهمٌته، وإظهار أمره بٌن 

نة والتهمة عن الزوجٌن، وألن بالشهادة على الزواج التمٌٌز بٌن  الناس لدفع الّظِ

ل والحرام، فشؤن الحالل اإلظهار، وشؤن الحرام التستر علٌه عادة. وٌتحمك الحال

بالشهادة التوثك ألمر الزواج والحتٌاط إلثباته عند الحاجة إلٌه. لهذا كله ندب 

أعلنوا »الشرع إلى إعالن النكاح والدعوة إلى ولٌمته، فمال صلّى هللا علٌه وسلم: 

أعلنوا هذا »أي الدُّف، « بوا علٌه بالِغربالأعلنوا النكاح واضر:»ولال « النكاح

النكاح، واجعلوه فً المساجد، واضربوا علٌه بالدفوف، ولٌولم أحدكم ولو بشاة، فإذا 

ها ٌَغرُّ  «خطب أحدكم امرأة ولد َخِضب بالسواد،فلٌُْعلمها ل 

 شروط الشهود:

ٌنبغً توافر أوصاف معٌنة فً الشهود وهً أولً ـ أن ٌكونوا أهالً لتحمل الشهادة  

وذلن بالبلوغ والعمل، وثانٌاً ـ أن ٌتحمك بحضورهم معنى اإلعالن، وثالثاً ـ أن 

 ٌكونوا أهالً لتكرٌم الزواج بحضورهم.

سماع كالم أما األهلٌة: فتشترط فً الشهود على الزواج بالتفاق األهلٌة الكاملة، و

 العالدٌن وفهم المراد منهم، وتكون شروط الشهود هً ما ٌؤتً:

العمل: فال تصح شهادة المجنون على عمد الزواج، إذ ل تتحمك الغاٌة من  - ٔ

 الشهادة وهً اإلعالن وإثبات الزواج فً المستمبل عند الجحود واإلنكار.

ه ل ٌتحمك بحضور البلوغ: فال تصح شهادة الصبً ولو كان ممٌزاً، ألن - ٕ

 الصبٌان اإلعالن والتكرٌم، ول ٌتناسب حضورهم مع خطورة الزواج.

ل »التعدد: شرط باتفاق الفمهاء، فال ٌنعمد النكاح بشاهد واحد، للحدٌث السابك:  -ٖ

 «نكاح إل بولً وشاهدي عدل



 الذكورة: شرط عند الجمهور غٌر الحنفٌة، بؤن ٌكون الشاهدان رجلٌن -ٗ

 :فال تصح شهادة العبد الحرٌة-٘

العدالة ولو ظاهرة: أي الستمامة واتباع تعالٌم الدٌن، ولو فً الظاهر بؤن ٌكون -ٙ

 مستور الحال غٌر مجاهر بالفسك والنحراف. وهً شرط عند الجمهور .

 اإلسالم: شرط بالتفاق، بؤن ٌكون الشاهدان مسلمٌن ٌمٌناً  .-ٔ

 

 : الولي

حنفٌة والمامٌة، فال ٌصح الزواج إل بولً، لموله هو شرط عند الجمهور غٌر ال

(  لال الشافعً: هً أصرح ٕٖٕتعالى: }فال تعُضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن{)البمرة

ل »آٌة فً اعتبار الولً، وإل لما كان لعضله معنى. ولموله صلّى هللا علٌه وسلم: 

رضً هللا عنها:  وهو لنفً الحمٌمة الشرعٌة، بدلٌل حدٌث عائشة«  نكاح إل بولً

أٌما امرأة نكحت بغٌر إذن ولٌها، فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها »

 «.المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولً من ل ولً له

ول ٌصح حمل الحدٌث األول على نفً الكمال؛ ألن كالم الشارع محمول على 

 ً أو موجود فً الشرع إل بولً.الحمائك الشرعٌة، أي ل نكاح شرع

ول ٌفهم من الحدٌث الثانً صحة الزواج بإذن الولً؛ ألنه خرج مخرج الغالب، فال 

 مفهوم له؛ ألن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغٌر إذن ولٌها.

فإنه ٌدل « ل تزوج المرأة المرأة ، ول تزوج المرأة نفسها»وٌإكده حدٌث ثالث: 

لٌس لها ولٌة فً اإلنكاح لنفسها ول لغٌرها، فال عبارة لها فً  على أن المرأة

النكاح إٌجاباً ول لبولً، فال تزوج نفسها بإذن الولً ول غٌرها، ول تزوج غٌرها 

بولٌة ول بوكالة، ول تمبل النكاح بولٌة ول وكالة. والخالصة: أن الجمهور 

، فلو زوجت امرأة نفسها، أو غٌرها، أو ٌمولون: ل ٌنعمد النكاح بعبارة النساء أصالً 

وكلت غٌر ولٌها فً تزوٌجها ولو بإذن ولٌها، لم ٌصح نكاحها لعدم وجود شرطه 

 وهو الولً.

ولال المامٌة والحنفٌة فً ظاهر الرواٌة عن أبً حنٌفة وأبً ٌوسف رحمهما هللا: 

ن الغٌر، ولكن لو للمرأة العاللة البالغة تزوٌج نفسها وابنتها الصغٌرة، وتتوكل ع

وضعت نفسها عند غٌر كفء، فألولٌائها العتراض. وعبارتهم: ٌنعمد نكاح الحرة 



العاللة البالغة برضاها وإن لم ٌعمد علٌها ولً، بكراً كانت أم ثٌباً، ، والولٌة مندوبة 

 مستحبة فمط. 

ا فال تحل ودلٌلهم من المرآن: إسناد النكاح إلى المرأة فً آٌات ثالث هً: }فإن طلمه

[ ، }وإذا طلمتم النساء فبلغن أجلهن ٖٕٓله ِمْن بَْعُد حتى تنكح زوجاً غٌره{ ]البمرة:

[ فالخطاب لألزواج، ل لألولٌاء ٕٖٕفال تعُضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن{ ]البمرة:

كما لال الجمهور، وآٌة: }فإذا بلغن أجلهن فال جناح علٌكم فٌما فعلن فً أنفسهن 

 [ هذه اآلٌات صرٌحة فً أن زواج المرأة ٌصدر عنها.ٖٕٗة:بالمعروف{ ]البمر

الثٌب أحك بنفسها من ولٌها، والبكر تستؤمر، وإذنها »ودلٌلهم من السنة: حدٌث 

ل تنكح األٌم ـ التً فارلت زوجها بطالق أو موت ـ حتى »وفً رواٌة « سكوتها

ف إذنها؟ لال: أن تستؤمر، ول تنكح البكر حتى تستؤذن، لالوا: ٌا رسول هللا، وكٌ

الحدٌث صرٌح فً جعل الحك للمرأة الثٌب فً زواجها، والبكر مثلها، « تسكت

ولكن نظراً لغلبة حٌائها اكتفى الشرع باستئذانها بما ٌدل على رضاها، ولٌس معناه 

 سلب حك مباشرتها العمد، بما لها من األهلٌة العامة.

وهو أنه ل بد فً الزواج من رضا وهنان رأي وسط للفمٌه أبً ثور من الشافعٌة  : 

المرأة وولٌها معاً، ولٌس ألحدهما أن ٌستمل بالزواج بدون إذن اآلخر ورضاه، 

 ومتى رضٌا فلكل واحد إجراء العمد؛ ألن المرأة كاملة األهلٌة فً التصرفات.

وإلن الزواج عمد خطٌر دائم ذو مماصد متعددة من تكوٌن أسرة، وتحمٌك طمؤنٌنة 

غٌرها، والرجل بما لدٌه من خبرة واسعة فً شإون الحٌاة ألدر على واستمرار و

مراعاة هذه المماصد، أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتؤثر بظروف ولتٌة، فمن 

 المصلحة لها تفوٌض العمد لولٌها دونها.

 من هو الولي في التزويج ؟او ترتيب االولياء :

 وال ابرزها :اختلف الفمهاء فً ترتٌب الولٌاء على عدة ال

المول الول : لال الحنفٌة : الولٌة هً ولٌة اإلجبار فمط، وتثبت لأللارب 

كما روي عن علً « النكاح إلى العصبات»العصبات  ، األلرب فاأللرب؛ ألن 

رضً هللا عنه، وذلن على الترتٌب اآلتً: البنوة، ثم األبوة، ثم األخوة، ثم العمومة، 

 حاكم، أي بالترتٌب التالً:ثم المعتك، ثم اإلمام وال

 البن وابنه وإن نزل. - ٔ

 األب والجد العصبً )الصحٌح( وإن عال. - ٕ



 األخ الشمٌك واألخ ألب وأبناإهما وإن نزلوا. - ٖ

 العم الشمٌك والعم ألب وأبناإهما وإن نزلوا. - ٗ

 ثم ٌؤتً بعد هإلء المعتك ثم عصبته النسبٌة.

 « السلطان ولً من ل ولً له»ضً؛ لحدٌث ثم السلطان أو نائبه وهو الما

المول الثانً :لال المامٌة :ل ولٌة فً عمد النكاح لغٌر الب ، والجد لالب وان 

 عال ، والمولى ،والوصً، والحاكم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهر

المهر فً اللغة: صداق المرأة؛ وهو: ما ٌدفعه الزوج إلى زوجته بعمد الزواج؛ 

 -والجمع مهور ومهورة. ٌمال: مهرت المرأة مهرا: أعطٌتها المهر؛ وأمهرتها 

 كذلن؛ والثالثً لغة بنً تمٌم وهً أكثر استعمال . -باأللف 

جة العمد علٌها ، وأما فً الصطالح فهو ما ٌجب للزوجة على الزوج من المال نتٌ

وللمهر تسعة أسماء: المهر؛ والصداق؛ والصدلة؛ والنحلة؛ والفرٌضة؛ واألجر؛ 

 والعالئك؛ والعمر؛ والحباء جمعت فً هذا البٌت من الشعر :

 صداق ومهر نحلة وفرٌضة          حباء واجر ثم عمر عالئك 

 لة منها :والمهر حك من حموق الزوجة ٌجب لها بالمهر ،وٌدل على وجوبه اد

(ولوله سبحانه وتعالى ))فما ٗلوله تعالى ))وآتوا النساء صدلاتهن نحلة (()النساء

(ولوله عز من لائل ))وأحل لكم ما ٕٗاستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن (()النساء 

( فمد لٌد اإلحالل به ،والمهر ٌجب على ٕٗوراء ذلكم أن تبتغوا بؤموالكم{ )النساء 

ن رئاسة البٌت له ل لها ،وهً تدخل فً طاعته بالعمد علٌها الزوج دون الزوجة ل

 وتخضع ألوامره ومالزمة البٌت .

 حكمة وجوب المهر فً عمد النكاح

لال الكاسانً: لو لم ٌجب المهر بنفس العمد ل ٌبالً الزوج عن إزالة هذا الملن 

المهر؛ فال  بؤدنى خشونة تحدث بٌنهما؛ ألنه ل ٌشك علٌه إزالته لما لم ٌخف لزوم

تحصل المماصد المطلوبة من النكاح؛ وألن مصالح النكاح ومماصده ل تحصل إل 

بالموافمة ول تحصل الموافمة إل إذا كانت المرأة عزٌزة مكرمة عند الزوج؛ ول 

عزة إل بانسداد طرٌك الوصول إلٌها إل بمال له خطر عنده؛ ألن ما ضاق طرٌك 

به إمساكه؛ وما تٌسر طرٌك إصابته ٌهون فً األعٌن إصابته ٌعز فً األعٌن فٌعز 

فٌهون إمساكه؛ ومتى هانت فً أعٌن الزوج تلحمها الوحشة فال تمع الموافمة ول 

 تحصل مماصد النكاح .

 طبٌعة المهر وممداره :

لٌس المهر من اركان العمد ول من شروطه، وانما هو اثر من الثارالمترتبة علٌه ، 

ت ولو لم ٌنص علٌه فً العمد او نص علٌه بما هو غٌر متموم لذا فان وجوبه ثاب

شرعا او نص على نفٌه ،اذ شهد معمل بن سنان الشجعً :ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لضى 



لبروع ابنة واشك مهر المثل حٌث مات عنها الزوج لبل الدخول دون تسمٌىة المهر 

 لها .

م ورود شًء من الشارع ٌدل على والمهر لٌس له حد اعلى باتفاق الفمهاء لعد

تحدٌده ،وورد ان عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عندما رأى المغالة فً المهر 

اراد ان ٌحدده باربعمئة درهم وخطب فً الناس ولال ال لتغالوا بصداق النساء 

 ،ما اصدق فإنها لو كانت مكرمة فً الدنٌا او تموى عند هللا لكان اولكم بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امرأة من نسائه ول امرأة من بناته  اكثر من اثنً عشرة اولٌة 

)الولٌة كانت تساوي اربعٌن درهما من دراهم ذلن الولت (،ولال ان من زاد على 

ذلن جعلت الزٌادة فً بٌت المال ،فمالت امرأة من لرٌش لٌس لن ذلن ٌاعمر لن 

نه وتعالى ٌمول ))وآتٌتم احداهن لنطارا فال تؤخذوا منه شٌئا (( فمال عمر هللا سبحا

رضً هللا عنه :اللهم عفون كل الناس افمه منن ٌاعمر ،ثم رجع الى المنبر فمال انً 

كنت نهٌتكم ان تزٌدوا فً صدلات النساء على أربعمئة درهم، فمن شاء ان ٌعطً 

 من ماله  ما احب .

مطهرة ما ٌرشد الى عدم المغالة فً المهور تٌسٌرا ألمر ولكن ورد فً السنة ال

 الزواج منه لوله ملسو هيلع هللا ىلص ]ان اعظم النكاح بركة اٌسره مإونة [

 اما بالنسبة لحده الدنى فمد اختلف الفمهاء فٌه على عدة الوال :

المول الول : ذهب الحنفٌة ٌرون ان الله عشرة دراهم فضة أو ما لٌمته عشرة 

دراهم  او ما ٌساوٌها فان اتفك الزوجان على الل من ذلن لزمت العشرة  واستدلوا 

بحدٌث موصوف بالضعف وهو ماروي انه علٌه الصالة والسالم لال ]ال ل ٌزوج 

 النساء ال الولٌاء ول ٌزوجوهن ال من الكفاء ول مهر الل من عشرة دراهم [ .

ألل المهر ربع دٌنار ذهبا شرعٌا أو ثالثة دراهم  المول الثانً : ذهب المالكٌة الى أن

من الفضة او ما ٌساوٌها بدلٌل ان عبد الرحمن بن عوف رضً هللا عنه تزوج على 

 وزن نواة ذهب مساو لربع دٌنار .

المول االثانً : ذهب الشافعٌة والحنابلة والمامٌة إلى أن ألل المهر غٌر ممدر ول 

كون ثمنا أو مبٌعا جاز أن ٌكون صدالا لل أو كثر ما حد أللله  بل كل ما جاز أن ٌ

لم ٌنته فً الملة إلى حد ل ٌتمول. وبه لال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد هللا 

بن عباس رضً هللا عنهم؛ وهو لول الحسن البصري وسعٌد بن المسٌب وعطاء 

 ً ثور.وعمرو بن دٌنار وابن أبً لٌلى والثوري واألوزاعً واللٌث وإسحاق وأب

 وحكً أن سعٌدا زوج ابنته على صداق درهمٌن ولال: لو أصدلها سوطا لحلت .



 المغالة فً المهور

ذهب الفمهاء إلى استحباب عدم المغالة فً المهور؛ لما روت عائشة رضً هللا 

ن عنها عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:] من ٌمن المرأة تسهٌل أمرها وللة صدالها [؛ وروى اب

عباس رضً هللا عنهما أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ]خٌرهن أٌسرهن صدالا[؛ وروي أن النبً 

ملسو هيلع هللا ىلص لال: ]تٌاسروا فً الصداق؛ إن الرجل ٌعطً المرأة حتى ٌبمى ذلن فً نفسه 

 علٌها حسٌكة [ أي عداوة أو حمدا.

ً فً الزٌادة التً ٌمصر العمر ولال الماوردي: األولى أن ٌعدل الزوجان عن التناه

عنها؛ وعن التناهً فً النمصان الذي ل ٌكون له فً النفوس مولع؛ وخٌر األمور 

أوساطها وأن ٌمتدى برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً مهور نسائه طلبا للبركة فً موافمته ملسو هيلع هللا ىلص ، 

 عنها  ، فعن أبً سلمة وهو خمسمائة درهم على ما روته السٌدة عائشة رضً هللا

بن عبد الرحمن أنه لال: سؤلت عائشة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص: كم كان صداق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

لالت: كان صداله ألزواجه ثنتً عشرة أولٌة ونشا. لالت: أتدري ما النش؟ لال: 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  للت: ل؛ لالت: نصف أولٌة؛ فتلن خمسمائة درهم؛ فهذا صداق

 ألزواجه  .

 :أنواع المهر

 

 ر المثل :المهر الواجب نوعان: المهر المسمى و مه

المهر المسمى :هو ما تم التفاق علٌه اثناء العمد ،او تم فرضه بعد العمد نتٌجة 

التراضً، وٌعتبر من ضمن المهر ما جرى به العرف تمدٌمه للزوجة لبل الزفاف 

وبعده لن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ،وٌجب المهر المسمى على الزوج 

والتسمٌة صحٌحة ان لم ٌطرأ ما ٌسمطه او  مهما كان ممداره ما دام العمد صحٌحا

 ٌنصفه ،

اما مهر المثل فهو مهر امرأة تماثل الزوجة ولت العمد من اسرة ابٌها كؤختها او 

عمتها او بنت عمها ولد ٌكون المهر الل او اكثر من مهر المثل لصفات فً المرأة 

طانة والصنعة تدعو الى الزٌادة او النمصان وذلن كالجمال والمال والتعلم والف

وغٌرها من المور ،ولصفات فً الزوج تدعو الى نمصانه كحال الزوج من علم 

ومكانة اجتماعٌة وتحل بمكارم الخالق ،واذا لم ٌوجد لرٌبة من جهة الب ٌنصرف 

 المر الى امرأة اجنبٌة تماثل اسرة ابٌها .



ٌن والجمال وذهب بعض الفمهاء الى اعتماد اربعة امور فً مهر المثل وهً الد

والمال والحسب ،فاذا ساوت امرأة غٌرها فً هذه الصفات كان مهرها مثل مهرها 

 وان لم تكن من الاربها .

 وٌجب مهر المثل :

اذا كان العمد صحٌحا ولكنه خالٌا من التسمٌة كان ٌمول رجل  -ٔ

 لمراة زوجٌنً نفسن وتمول المراة زوجتن نفسً فالعمد هنا تم باٌجاب ولبول ولكن

 دون تسمٌة المهر ،فللمراة مهر المثل فً هذه الحالة 

وٌجب لها مهر المثل اذا تم التفاق على نفً المهر كان ٌمول  -ٕ

تزوجتن بشرط ان لٌكون لن مهر فتمول لبلت ،وذلن لن المر من مستلزمات العمد 

ب وٌجب بحكم الشارع فالتفاق على نفٌه اتفاق باطل فٌصح العمد وٌلغى الشرط وٌج

 مهر المثل 

اذا سمى مهرا ما هو مجهول جهالة فاحشة كجهالة الجنس او  -ٖ

النوع وان كان مال متموما لنه ٌإدي الى النزاع كحٌوان او سٌارة او دار دون 

تعٌٌن ،فلها مهر المثل ،اما اذا كانت الجهالة ٌسٌرة فال تضر كان ٌكون المهر كذا 

 الردئ والوسط فٌكون الواجب هو الوسط.ممدار من الحنطة والحنطة منها الجٌد و

اذا زوجت المراة نفسها بالل من مهر المثل واعترض ولٌها  -ٗ

 وجب مهر المثل  .

فهذه بعض الحالت التً ٌجب فٌها للمرأة مهر المثل وهنان حالت اخرى غٌر هذه 

. 

 تعجٌل المهر وتاجٌله :

عجال والخر مإجال الى المهر لد ٌعجل كله ولد ٌإجل كله ،ولد ٌكون لسم منه م

ابعد الجلٌن من الطالق او الموت ،كما ٌمكن ان ٌمسط الى الساط ٌتم دفعها فً 

 المواعٌد التً ٌحددها التفاق ،

والعرف ٌتحكم فً كٌفٌة ادائه وتسدٌده ان لم ٌتم التفاق على خالف ماجرى العرف 

ل بلد ملزمون علٌه ،ولد ٌختلف عرف بلد فً تسدٌده عن عرف بلد اخر فاهل ك

 باتباع ماجرى علٌه عرفهم وٌكون هو الحكم عند المخاصمة والمطالبة بالداء .

واذا لم ٌكن هنان عرف معٌن فً مكان ما على كٌفٌة التسدٌد فان تسدٌده ٌكون حال 

 لن الصل فً المهر تعجٌله لوجوبه بانعماد العمد .



 ما ٌجب دفعه من المهر :

مد وجوبا غٌر مستمر على حال واحد كما بٌنا ،فحٌنا المهر ٌجب على الزوج باع

 ٌجب كله ،وحٌنا ٌجب نصفه وحٌنا اخر ٌعرض ما ٌدعو الى اسماطه :

 وجوب كل المهر : - أ

ٌجب كامل المهر المسمى او المثل ان لم تتم التسمٌة للزوجة على الزوج فً 

 الحالت التالٌة :

ٌستمر على الزوج،  الدخول الحمٌمً: ٌتؤكد به وجوب المهر أو -ٔ

لستٌفاء ممابله، فإن الزوج استوفى حمه بالدخول، فٌتمرر حك الزوجة فً المهر 

جمٌعه، سواء أكان مسمى فً العمد، أم فرض بعده بالتراضً أو بمضاء الماضً، 

ودلٌله لوله تعالى ))وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتٌتم احداهن لنطارا فال 

( ولموله عز وجل: ))وكٌف تؤخذونه ولد أفضى ٕٓالنساء تؤخذوا منه شٌئا (()

[ وفسر اإلفضاء ٕٔبعضكم إلى بعض واخذن منكم مٌثالا غلٌظا (( ]النساء:

 بالجماع.

موت أحد الزوجٌن لبل الدخول فً نكاح صحٌح بالتفاق، ولبل  -ٕ

كاح الخلوة الصحٌحة عند الحنفٌة والحنابلة. فإذا مات أحد الزوجٌن لبل الوطء فً ن

صحٌح، استحمت المرأة المهر كله باتفاق الفمهاء إذا كان النكاح نكاح تسمٌة، أي 

كان المهر مسمى فً العمد؛ ألن العمد ل ٌنفسخ بالموت، وإنما ٌنتهً به، لنتهاء 

أمده وهو العمر، فتتمرر جمٌع أحكامه بانتهائه، ومنها المهر. وإلجماع الصحابة 

 على استمرار المهر بالموت.

الخلوة الصحٌحة: احتراز عن الخلوة الفاسدة، والصحٌحة هً:  -ٖ

أن ٌجتمع الزوجان بعد العمد الصحٌح فً مكان ٌتمكنان فٌه من التمتع الكامل، 

بحٌث ٌؤمنان دخول أحد علٌهما، ولٌس بؤحدهما مانع طبٌعً أو حسً أو شرعً 

 عنهم ، روى ٌمنع من الستمتاع ،عمالً بما روي عن الخلفاء الراشدٌن رضً هللا

لضى الخلفاء الراشدون »أحمد واألثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى لال: 

 « .المهدٌون أن من أغلك باباً أو أرخى ستراً، فمد أوجب المهر، ووجبت العدة

والمانع الطبٌعً: وجود شخص ثالث عالل صغٌر أو كبٌر، والمانع الحسً: وجود 

 الة محل خالف بٌن الفمهاء .مرض بؤحدهما ٌمنع الوطء. وهذه المس

 وجوب نصف المهر : - ب



 ٌجب للمرأة على الزوج  نصف المهر المسمى فً الحالت التالٌة :

 حصول الفرلة بٌنهما لبل الدخول . -ٔ

 كون العمد صحٌحا  -ٕ

 كون المهر مسمى تسمٌة صحٌحة  -ٖ

والدلٌل على ذلن لوله تعالى ))وان طلمتموهن من لبل ان تمسوهن ولد فرضتم لهن 

 (.7ٖٕفرٌضة فنصف ما فرضتم ...(( )البمرة 

 

 سموط كل المهر:  - أ

 ٌسمط كل المهر فً الحالت التالٌة :

حصول الفرلة بٌنهما لبل الدخول بغٌر طالق بسبب الزوجة  -ٔ

حصلت بغٌر طالق لبل الدخول ولبل الخلوة:  كارتدادها عن السالم لن كل فرلة

تسمط جمٌع المهر،سواء أكان من لبل المرأة أم من لبل الزوج، كؤن ارتدت المرأة 

عن اإلسالم، أو أبت اإلسالم وأسلم زوجها، أو اختارت فسخ الزواج لعٌب فً 

التً الزوج. ومثله إذا فسخ ولً المرأة الزواج لعدم كفاءة الزوج، ففً هذه األحوال 

ٌتم بها فسخ الزواج لبل الدخول ٌسمط جمٌع المهر؛ ألن الفرلة بغٌر طالق تكون 

فسخاً للعمد، وفسخ العمد لبل الدخول ٌوجب سموط كل المهر؛ ألن فسخ العمد رفعه 

 من األصل، وجعله كؤنه لم ٌكن.

الخلع على المهر لبل الدخول أو بعده: إذا خالع الرجل امرأته  -ٕ

المهر كله، فإن كان المهر غٌر ممبوض، سمط عن الزوج، وإن  على مهرها، سمط

 كان ممبوضاً ردته على الزوج.

اإلبراء عن كل المهر لبل الدخول أو بعده: ٌسمط به المهر إذا  -ٖ

كانت المرأة من أهل التبرع، وكان المهر دٌناً فً الذمة ؛ ألن اإلبراء إسماط، 

 ٌوجب السموط.واإلسماط ممن هو أهل له فً محل لابل له 

هبة الزوجة كل المهر للزوج: متى كانت أهالً للتبرع، ولبل  -ٗ

 الزوج الهبة فً المجلس، سواء أكانت الهبة لبل المبض أم بعده.

 



 

 المحرمات من النساء

اتُُكْم َوَخاَلتُُكمْ  َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ ُكْم أُمَّ ٌْ َمْت َعلَ َوَبنَاُت اأْلَخِ  لال تعالى))ُحّرِ

َهاُت نَِسائُِكْم  َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ َهاتُُكُم الالَّ َوَبنَاُت اأْلُْخِت َوأُمَّ

تًِ َدَخْلتُْم ِبِهنَّ فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخلْ  تًِ فًِ ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِساِئُكُم الالَّ تُْم ِبِهنَّ َوَربَائِبُُكُم الالَّ

ٌِْن إِلَّ  ٌَْن اأْلُْختَ ٌُْكْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصاَلِبُكْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَ َما  فَاَل ُجنَاَح َعلَ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحًٌما ((النساء)  (ٖٕلَْد َسلََف إِنَّ ّللاَّ

التؤبٌد ، ونوع منها المحرمات من النساء نوعان: نوع منها تحرٌمه على وجه 

تحرٌمه على وجه التالٌت لعارض ٌزول بزواله التحرٌم  . والتحرٌم المإبد إما من 

 جهة النسب،أو من جهة المصاهرة،أو من جهة الرضاع ،والٌن بٌان ذلن بالتفصٌل:

 اولً : النساء المحرمات على وجه التؤبٌد

لبنوة واألمومة واألخوة، هً التً تحرم على الرجل أبداً، لسبب دائم فٌها، كا 

 وتنحصر فً ثالثة أسباب: المرابة، المصاهرة، الرضاع.

 حرمة المرابة أو المحرمات بسبب النسب: -اولً 

المحرمات بسبب النسب على التؤبٌد: هن الالتً تحرم على الشخص بالمرابة 

 النسبٌة، وهن أربعة أنواع:

أم األم، وأم األب، لموله تعالى: أـ أصول اإلنسان وإن علون: وهً األم، والجدة: 

مت علٌكم أمهاتكم{ ]النساء:  [ . واألم لغة: األصل، فتشمل األم والجدة.ٖٕ}حّرِ

ب ـ فروع اإلنسان وإن نزلن: وهً البنت وبنت البنت، وبنت البن وإن نزل، لموله 

ت علٌكم أمهاتكم وبناتكم{ ]النساء:  [ .ٖٕتعالى: }حرّمِ

دهما وإن بعدت درجتهن: وهً األخوات الشمٌمات أو ألب جـ ـ فروع األبوٌن أو أح

أو ألم، وبناتهن، وبنات أولد اإلخوة واألخوات وإن نزلن، لموله تعالى: }وبنات 

 [ .ٖٕاألخ وبنات األخت{ ]النساء:

د ـ الطبمة األولى أو المباشرة من فروع األجداد والجدات: وهن العمات والخالت، 

وخالت له، أم كن عمات وخالت ألبٌه أو أمه، أو  سواء كن عمات للشخص نفسه

أحد أجداده وجداته، لموله تعالى: }حرمت علٌكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 

 [ .ٖٕوخالتكم{ ]النساء:



أما الطبمة الثانٌة أو غٌر المباشرة من هذه الفروع فال تحرم، كبنات العمات 

ولهن فً مضمون لوله تعالى: }وأحل لكم ما واألعمام، وبنات الخال أو الخالة، لدخ

[ ولموله سبحانه: }ٌا أٌها النبً إنا أحللنا لن أزواجن الالتً ٕٗوراء ذلكم{ ]النساء:

آتٌت أجورهن وما ملكت ٌمٌنن مما أفاء هللا علٌن، وبنات عمن، وبنات عماتن، 

 [ .ٓ٘وبنات خالن وبنات خالتن الالتً هاجرن معن{ ]األحزاب:

ذا تزوج رجل من اٌة امرأة من هذا الصنف ٌكون زواجه باطال ول ٌترتب وعلٌه ا 

 علٌه أي حك من حموق الزوجٌة ،وتحرٌم زواج هذه اللسام ثابت بموله تعالى :

} حرمت علٌكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات األخ وبنات 

 [ٖٕاألخت { ]النساء:

 ثانٌا  :النساء المحرمات بسبب المصاهرة :

أـ زوجة األصول وإن علوا، عصبة كانوا أم ذوي أرحام، سواء  - أ

دخل بها األصل أم عمد علٌها ولم ٌدخل، كزوجة األب، والجد أبً األب أو أبً 

األم، لموله تعالى: }ول تنكحوا ما نكح آباإكم من النساء، إل ما لد سلف، إنه كان 

[ والمراد بالنكاح فً )نكح( : العمد، فهو سبب ٕٕممتاً وساء سبٌالً{ ]النساء:فاحشة و

 للتحرٌم سواء دخل بها أم لم ٌدخل. واألب ٌطلك لغة على الجد وإن عال.

والمحرم بهذه اآلٌة هو زوجة األب فمط، أما بنتها أو أمها فال تحرم على البن، 

 تها أو أمها.فٌجوز أن ٌتزوج الرجل امرأة، وٌتزوج ابنه بن

وسبب التحرٌم: تكرٌم واحترام األصول وتحمك صالح األسر ومنع الفساد، من 

تطلع البن لزوجة أصله، فً حالة الختالط التً تحدث عادة بٌن األب وابنه 

 وسكناهما غالباً فً مسكن واحد.

زوجة فروعه وإن نزلوا، سواء كن عصبات أم ذوي رحم،  - ب

لم ٌدخل ولو بعد أن فارلها بالطالق أو الوفاة، كزوجة وسواء دخل بها الفرع أم 

البن أوابن البن أو البنت وإن نزلوا، لموله تعالى: }وحالئل أبنائكم الذٌن من 

[ وٌكون العمد علٌها باطالً ل ٌترتب علٌه أي أثر، فإنهم لالوا: ٖٕأصالبكم{ ]النساء:

بن. والحلٌلة: هً الزوجة، تثبت الحرمة بنفس العمد فً منكوحة األب وحلٌلة ال

 وٌتحمك هذا الوصف بمجرد العمد الصحٌح.

جـ ـ أصول الزوجة وإن علون، سواء دخل بزوجته أم لم ٌدخل، كؤم الزوجة 

وجدتها، وسواء أكانت الجدة من جهة األب أم من جهة األم، فمجرد العمد على 

م أصولها على الرجل، وٌكون العمد علٌها ولو بعد  الطالق أو الموت الزوجة ٌحّرِ



[ وهو فً آٌة المحرمات فً سورة ٖٕباطالً، لموله تعالى: }وأمهات نسائكم{ ]النساء:

( شروع فً بٌان المحرمات من جهة المصاهرة إثر بٌان المحرمات من ٖٕالنساء )

 جهة الرضاعة التً لها لحمة كلحمة النسب.

لزوجة، فإن لم ٌدخل د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب، إذا دخل الرجل با

بها، ثم فارلها بالطالق أو الوفاة، فال تحرم البنت ول واحدة من فروعها على 

الزوج. لموله تعالى: }وربائبكم  الالتً فً حجوركم من نسائكم الالتً دخلتم بهن، 

[ سواء أكانت بنت الزوجة ٖٕفإن لم تكونوا دخلتم بهن، فال جناح علٌكم{ ]النساء: 

زوج أمها أم ل، وأما المٌد المذكور فً اآلٌة }فً حجوركم{ فهو  ساكنة فً بٌت

مستمد من الشؤن الغالب فً الربٌبة، وهو أن تكون مع أمها، وسبب التحرٌم كون 

 نكاحها مفضٌاً إلى لطٌعة الرحم، سواء أكانت فً حجره أم لم تكن.

ما عدا وٌالحظ مما سبك فً حرمة المصاهرة أن العمد وحده على المرأة ٌحرم 

م  فروع الزوجة، ولد لرر الفمهاء فٌه لاعدة مشهورة هً: )العمد على البنات ٌحّرِ

األمهات، والدخول باألمهات ٌحّرم البنات( وسبب التفرلة أن اإلنسان ٌحب ابنه أو 

 بنته كنفسه بعكس حب األصل، فال تتؤلم األم لو عمد على بنتها بعد العمد علٌها.

 رضاع )حرمة الرضاع( :ثالثا :المحرمات بسبب ال

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعة أنواع من جهة 

النسب، وأربعة أنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانٌة. ودلٌل التحرٌم: 

[ ٖٕلوله تعالى: }وأمهاتكم الالتً أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة{ ]النساء:

وكما تحرم «  ٌحرم من الرضاع ما ٌحرم من النسب»لم: ولوله صلّى هللا علٌه وس

المرٌبات من الرضاع، تحرم األصهار من الرضاع أٌضاً، لٌاساً على النسب، وأخذاً 

من مفهوم اآلٌة والحدٌث المتمدمٌن، فؤصبحت الماعدة: ٌحرم بسبب الرضاع ما 

 ٌحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة .

 ٌة هً ما ٌؤتً:وأنواع المحرمات بالرضاع الثمان

األول ـ أصول اإلنسان من الرضاع مهما علون: وهً األم من الرضاعة والجدة أو 

 -مثال –الجدات، أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة فاذا ارضعت امراة طفال 

تكون اما له من الرضاع وتكون امها بمنزلة جدته ،وٌكون زوجها بمنزلة ابٌه ،لذا 

ه وبامها وجدتها من جهة امها ومن جهة ابٌها ،كما ٌحرم علٌه الزواج بمن ارضعت

 تحرم علٌه ام ابٌه من الرضاع وجداته من جهة امه وابٌه مهما علون .



الثانً ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهً البنت رضاعاً وبنتها، وبنت البن 

 رضاعاً وبنتها وإن نزلت ،فالمرأة التً ترضع طفلة تكون اما رضاعٌة لها وتكون

هً بنتا لها ولزوجها ،لذا ٌحرم على الزوج تزوجها وتزوج فروعها من النساء اي 

من بناتها وبنات ابنائها وبنات بناتها مهما نزلن ،وذلن لن اللبن من الرجل كما هو 

من المرأة فتكون الطفلة بنتا له وٌكون هو اباها رضاعا وٌصبح اولد الرجل 

ن المرأة التً ارضعتها او من زوجة اخرى اخوانها واخواتها سواء كانوا من تل

 للرجل كما ٌكون اخوان هذا الشخص اعماما لها واخواته عماتها .

الثالث ـ فروع األبوٌن من الرضاع: وهن األخوات من الرضاعة، وبنات اإلخوة 

 واألخوات مهما نزلن؛ ألنهن بنات األخ واألخت.

ع: وهن العمات والخالت رضاعاً. الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضا

والعمة من الرضاعة: هً أخت زوج المرضعة، والخالة من الرضاعة: هً أخت 

المرضعة. ول تحرم بنات العمات واألعمام وبنات الخالت واألخوال من 

 الرضاعة، كما ل تحرم من النسب.

دخول  الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هنان

بالزوجة أم لم ٌكن،فاذا رضعت زوجة رجل فً طفولتها من امرأة اصبحت المرأة 

اما رضاعٌة لها وكانت محرمة على هذا الرجل وكذلن امها وام امها وام ابٌها مهما 

 علون .

السادس ـ زوجة األب والجد من الرضاع، وإن عال، سواء دخل األب والجد بها أم 

وجة أبٌه من النسب، فاذا ارضعت زوجة رجل طفال لم ٌدخل، كما ٌحرم علٌه ز

اصبح الرجل ابا رضاعٌا للطفل واذا كان للرجل زوجة اخرى فانها تحرم على 

الطفل سواء دخل بها الرجل ام ل مثلما تحرم علٌه امه الرضاعٌة وامه زوجة ابٌه 

 النسبٌة .

اء دخل البن السابع ـ زوجة البن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا، سو

ونحوه بالزوجة أم لم ٌدخل، كما ٌحرم علٌه زوجة أولده من النسب، فاذا رضع 

طفل زوجة رجل صار ابنا رضاعٌا له ،فتحرم زوجته على الرجل وزوة ابنه وابن 

 ابنه وزوجة ابن بنته مهما نزلوا .

وجة الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولدها مهما نزلن، إذا كانت الز

مدخولً بها، فإن لم ٌكن مدخول بها، فال تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، 

 كما فً النسب


